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Přehled usnesení 140. schůze Rady městského obvodu, ze dne 23. 11. 2017 10:00

č. usn. č. m. Název materiálu

5709/140 1. Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 - dodatek (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5710/140 2. Návrh rozpočtových opatření č. 35/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5711/140 3. Návrh na rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5712/140 4. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze
schváleného rozpočtu roku 2018 (Věra Válková, místostarostka)

5713/140 5. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

5714/140 6. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

5715/140 7. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

5716/140 8. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

5717/140 9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5718/140 10. Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu kontejnerů (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5719/140 11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5720/140 12. Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 37/014/291/15 ze dne 23.
11. 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5721/140 13. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5722/140 14. Pacht pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Smrčkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5723/140 15. Prodej nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5724/140 16. Prodej podílů na pozemcích pod bytovými domy v k.ú. Dubina u Ostravy a k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5725/140 17. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Mjr. Nováka" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5726/140 18. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Bolotova" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5727/140 19. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5728/140 20. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. U Studia" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5729/140 21. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5730/140 22. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5731/140 23. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kpt. Vajdy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5732/140 24. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5733/140 25. Stanovisko k prodeji části svěřeného a části nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5734/140 26. Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5735/140 27. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5736/140 28. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5737/140 29. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5738/140 30. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5739/140 31. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5740/140 32. Zpětvzetí výpovědi nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5741/140 33. Zrušení usnesení ve věci prodeje části pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Horymírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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5742/140 34. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5743/140 35. Záměr na pronájem části pozemku a stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5744/140 36. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5745/140 37. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5746/140 38. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5747/140 39. Odvod  finančních prostředků příspěvkové organizace  do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení
rozpočtové kázně (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5748/140 40. Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5749/140 41. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2017 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5750/140 42. Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" v rámci Národního programu
Životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5751/140 43. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a mateřské
školy  Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5752/140 44. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5753/140 45. Souhlas se zapojením do projektu  Základní škole  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

5754/140 46. Změna odpisového plánu na rok 2017 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

5755/140 47. Odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5756/140 48. Souhlas se zapojením do projektu a s přijetím podpory pro Základní školu Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, příspěvkovou organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5757/140 49. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od  111. schůze rady, konané dne 11. 5. 2017
do 125. schůze rady, konané dne 25. 7. 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

5758/140 50. Odpis kapitalizovaného příslušenství po zemřelé  - L. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5759/140 51. Odpis nedobytné pohledávky po E. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5760/140 52. Odpis nedobytné pohledávky po E. L. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5761/140 53. Odpis pohledávek po zemřelé P. K.(Bc. Martin Bednář, starosta)

5762/140 54. Odpis pohledávek s příslušenstvím - D. C. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5763/140 55. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - V. K.(Bc. Martin Bednář, starosta)

5764/140 56. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé J. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5765/140 57. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé M. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5766/140 58. Odpis pohledávky po zemřelé J. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5767/140 59. Odpis pohledávky po zemřelé K. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5768/140 60. Odpis pohledávky po zemřelém I. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5769/140 61. Odpis pohledávky po zemřelém M. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5770/140 62. Odpis pohledávky s příslušenstvím - VELY-TREND (Bc. Martin Bednář, starosta)

5771/140 63. Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé O. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5772/140 64. Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelém K. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5773/140 65. Odpis pohledávky-D. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5774/140 66. Odpis pohledávky-M. D. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5775/140 67. Příkazní smlouva o poskytování právních služeb na rok 2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

5776/140 68. Rámcová smlouva o exekuční činnosti a další činnosti exekutora pro statutární město Ostrava,městský
obvod Ostrava-Jih na období let 2018 a 2019 (Bc. Martin Bednář, starosta)

5777/140 69. Příkazní smlouva (Bc. Martin Bednář, starosta)

5778/140 70. Žádost o prominutí pohledávek s příslušenstvím - Š. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5779/140 71. Žádost o splátkový kalendář - P. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank

3 z 34 27.11.2017 15:19



5780/140 72. Žádost o splátkový kalendář - P. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5781/140 73. Žádost R. H. o odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (Bc. Martin Bednář, starosta)

5782/140 74. Anonymní podání občana (občanů) městského obvodu adresované radě městského obvodu Ostrava-Jih
(Markéta Langrová, člen rady)

5783/140 75. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. S0722/2017/OBH uzavřené s FMIB, s.r.o. (Markéta Langrová, člen rady)

5784/140 76. Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 080/2017/OBH ze dne
30.03.2017 (Markéta Langrová, člen rady)

5785/140 77. Návrh vzorových smluv na pronájem garáží a garážových stání v bytových domech a vzorového dodatku
(Markéta Langrová, člen rady)

5786/140 78. Odpis pohledávek po zemřelých (J. M., H. T., M. O.) (Markéta Langrová, člen rady)

5787/140 79. Podnájem bytu v bytovém domě na ul. Klegova 1440/21 v O.-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

5788/140 80. Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem bytové jednotky č. 17 v bytovém domě Markova 2947/16,
Ostrava-Zábřeh. (Markéta Langrová, člen rady)

5789/140 81. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5790/140 82. Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

5791/140 83. Souhlas s instalací lyžařského trenažéru v prostoru objektu na ul. Charvátská 734/10, O.-Výškovice
(Markéta Langrová, člen rady)

5792/140 84. Souhlas s umístěním tabulí a stojánku na budově a v budově Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

5793/140 85. Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

5794/140 86. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku a pobočného spolku na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

5795/140 87. Ukončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

5796/140 88. Uzavření smlouvy o nájmu bytu v objektu ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, přísp. organizace (Markéta
Langrová, člen rady)

5797/140 89. Výpůjčka části fasády objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5798/140 90. Výpůjčka části prostor v budově na ul. Tlapákova 1639/17a (Markéta Langrová, člen rady)

5799/140 91. Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - sálu v objektu G-Centra na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

5800/140 92. Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Tlapákova
1639/17a, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5801/140 93. Žádost o uzavření dohody o splátkách (V. T.) (Markéta Langrová, člen rady)

5802/140 94. Žádost o uzavření dohody o splátkách (V. V.) (Markéta Langrová, člen rady)

5803/140 95. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

5804/140 96. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5805/140 97. Žádosti o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5806/140 98P. VZ104.17 ,,Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" -
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (Markéta Langrová, člen rady)

5807/140 99P. Veřejná Zakázka VZ 76.16 "Zajištění a provádění úklidových prací v objektu Provaznická 62, Ostrava-
Hrabůvka" (Markéta Langrová, člen rady)

5808/140 100P. Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5809/140 101P. Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského-dodatek č.1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5810/140 102P. Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh - Dodatek č.2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5811/140 103P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 122.17 Ořezy, kácení
a výsadby dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v letech 2018 - 2019 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

5812/140 104P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 98.17 "Poskytování
přepravní služby Senior expres (2018-2020)“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5813/140 105P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Dodávka kancelářských potřeb
pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018" VZ 118.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5814/140 107P. o uzavření  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0183/2017/INV  akce Zpracování PD pro
 „Parkoviště na ul. Jugoslávská, Ostrava-Jih“ (Bc. František Dehner, místostarosta)
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5815/140 108P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka kancelářského nábytku
v roce 2018-2019“  VZ 131.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5816/140 109P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka sedacího nábytku v roce
2018-2019“  VZ 132.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5817/140 110P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - VZ 129.17 Servis a opravy
výtahů v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5818/140 111P. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo na VZ 163.16 " Provádění oprav v bytových domech v majetku
statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" (Markéta Langrová, člen rady)

5819/140 112P. Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce, ul. Horní 55 - dodatek č. 3 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5820/140 OR Odvolání člena komise ekonomické a investiční (Bc. Martin Bednář, starosta)

5821/140 OR Změny v komisi ekonomické a investiční (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 106. Organizační struktura, Organizační řád a systemizace pracovních míst k 1.12.2017 organizace Technické
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, včetně počtu zaměstnanců (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)
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5709/140  
1

Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 - dodatek

Rada městského obvodu

schvaluje

dodatek k "Harmonogramu postupu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018"
dle důvodové zprávy

5710/140  
2

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy o 72 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy o 72 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5492 o 20 tis. Kč

3)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130 o 4 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121 o 4 tis. Kč

5711/140  
3

Návrh  na  rozšíření  účelu  použití  rozpočtových  prostředků  rozpočtu  městského  obvodu
Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozšíření účelu použití kapitálových výdajů ORJ 12, § 3639, pol. 6130 dle důvodové zprávy

5712/140  
4

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2018 ze schváleného rozpočtu roku 2018

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze
schváleného rozpočtu Statutárního města Ostrava,  městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 dle přílohy
č.1a) materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že:
- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2017 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským
obvodem Ostrava-Jih na rok 2017
- příjemce bude mít k 31.12.2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např.
pronájmy)
souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze
schváleného rozpočtu Statutárního města Ostrava,  městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 dle přílohy
č.1b)  materiálu.  Dotace  budou  poskytnuty  pouze  za  podmínky,  že  příjemce  bude  mít  k  31.12.2017
vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy)
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemci účelových dotací
za účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje

Zastupitelstvu  městského  obvodu  Ostrava  -  Jih  rozhodnout  o  poskytnutí  veřejné  finanční  podpory  -
účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu Statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 dle přílohy č.1a) materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za
podmínky, že:
- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2017 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským
obvodem Ostrava-Jih na rok 2017
- příjemce bude mít k 31.12.2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např.
pronájmy)
doporučuje

Zastupitelstvu  městského  obvodu  Ostrava  -  Jih  rozhodnout  o  poskytnutí  veřejné  finanční  podpory  -
účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu Statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 dle přílohy č.1b) materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za
podmínky,  že  příjemce  bude  mít  k  31.12.2017  vyrovnány  veškeré  závazky  vůči  městskému  obvodu
Ostrava-Jih (např. pronájmy)
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doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace

5713/140  
5

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 5
F. E., bytem Ostrava-Hrabůvka

5714/140  
6

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle
důvodové zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 29
L. O., bytem Ostrava-Hrabůvka,

II. o ukončení nájmu bytu v bytovém domě  na ulici Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce dohodou smluvních
stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

L. O., bytem Ostrava-Hrabůvka,

5715/140  
7

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 60
P. J., bytem Ostrava-Kunčičky,
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 56
B. J., bytem Ostrava-Hrabůvka,

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 37
Z. M. a D., bytem Ostrava-Výškovice,

5716/140  
8

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 88
B. T., bytem Ostrava-Svinov,

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 1
K. L., trvale bytem Ostrava-Hrabůvka, fakticky bytem Ostrava-Poruba,

5717/140  
9

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a
obcí  Stará  Ves nad Ondřejnicí  o  přenosu příslušnosti  k  projednávání  přestupků dle  Přílohy  č.  1  tohoto
materiálu,
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu veřejnoprávní smlouvy uvedené v
Příloze č. 1 tohoto materiálu,
ukládá

Mgr. Radku Drongovi, vedoucímu odboru správních činností, realizovat veškeré potřebné úkony směřující
k  udělení  souhlasu  Krajského  úřadu  Moravskoslezského  kraje  s  uzavřením  předmětné  veřejnoprávní
smlouvy.
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5718/140  
10

Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu kontejnerů

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 o pronájmu kontejneru č. 44/031/265.3/17 se společností Kontejnery Ostrava, s.r.o. se
sídlem Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava, IČ: 27771164

5719/140  
11

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 o výpůjčce kontejneru č. 18/031/264.3/17 se společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava

5720/140  
12

Dodatek  č.  1  na  změnu  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného břemene  č.  37/014
/291/15 ze dne 23. 11. 2015

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s.,  IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,
Smlouvě o právu provést stavbu č. 37/014/291/15 ze dne 23. 11. 2015, kterým se prodlouží doba platnosti
smlouvy do 31. 12. 2019, ve znění přílohy tohoto materiálu

5721/140  
13

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č.st. 2336, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu  Ostrava-Jih,  s  Mgr.
Martinem Frankem, bytem Ludgeřovice 1082/2, za období od 14.9.2015 do 11.4.2017 na částku ve výši 45
Kč/m2/rok, tj. celkem 1.347 Kč, ve znění přílohy tohoto materiálu

5722/140  
14

Pacht pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Smrčkova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pacht pozemků parc. č. 808/6, orná půda (ZPF), o celkové výměře 10 051 m2 a parc.
č. 886, trvalý travní porost (ZPF), o celkové výměře 18 258 m2, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování
zemědělské činnosti (sklizeň trávy pro krmení skotu)

5723/140  
15

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

1) vzít na vědomí Protokoly o průběhu a a výsledku výběrového řízení ze dne 6.11.2017 ve znění přílohy
tohoto materiálu

2) prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih:

- bytovou jednotku č. 476/2 v domě č.p. 476, ul.  Hasičská č.or. 37, stojícím na pozemku p.č.st.  435 se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 476 a zastavěném pozemku p.č.st. 435 ve výši
3376/54784, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč do vlastnictví Reného
Matěje,  bytem U Zvonice 6/1,  724 00  Ostrava-Proskovice,  za podmínky,  že  kupující  uhradí náklady  za
zpracování  znaleckého  posudku  ve  výši  1.815,-  Kč  a  správní  poplatek  za  vklad  práva  do  katastru
nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu,

- bytovou jednotku č.  582/1 v domě č.p.  582,  ul.  Letecká č.or.  38,  stojícím na pozemku p.č.st.  630 se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 582 a zastavěném pozemku p.č.st. 630 ve výši
48/288,  vše  v  k.ú.  Hrabůvka,  obec Ostrava,  za  kupní  cenu ve  výši  760.000,- Kč do společného  jmění
manželů Renáty a Pavla Cepkových, oba bytem Letecká 207/24, 700 30  Ostrava-Hrabůvka,  za podmínky,
že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč a správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu,

- část pozemku  p.č.st.  565 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m²  a část pozemku p.č.st.  189
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m², odměřené geometrickým plánem pro změnu hranic pozemku
č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013 a označené jako pozemek p.č.st.  189 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 351 m², jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 239, včetně vedlejší stavby, terénních úprav a
okrasných porostů v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ul. Úlehlova č.or. 4, za kupní cenu ve výši 1.360.000,- Kč
do  vlastnictví  společnosti  Eskonta  servis  s.r.o.,  se  sídlem  Bohumínská  186/125,  712  00   Ostrava,  za
podmínky,  že  kupující  uhradí  náklady  za  zpracování  znaleckého  posudku ve  výši  2.000,-  Kč  a  správní
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poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí,  a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého
materiálu,

5724/140  
16

Prodej podílů na pozemcích pod bytovými domy v  k.ú.  Dubina u Ostravy  a k.ú.  Výškovice u
Ostravy

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 0475/13 ze dne 14.3.2017
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru neprodat:

a)  podíl  o  velikosti  6949/434649 na  zastavěném  pozemku parc.č.  128 -  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o
výměře 480 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou
městskému obvodu Ostrava-Jih

b) podíl o velikosti 3932/286939 na zastavěném pozemku parc.č. 793/97 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 501 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou
městskému obvodu Ostrava-Jihů,

5725/140  
17

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Mjr. Nováka"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku p.p.č.  434/3 -  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  12  m²  v  k.ú.
Hrabůvka,  lokalita  "ul.  Mjr.  Nováka",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání panu M. Č., Ostrava -
Hrabůvka,  za  cenu 45 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 540 Kč ročně +  zákonná sazba DPH na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5726/140  
18

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Bolotova"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 - ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "ul. Bolotova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání paní Mgr. M.S., bytem Vnorovy, za cenu
45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 585 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5727/140  
19

Pronájem  části  pozemku  jako  parkovacího  stání,  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  "ul.
Tarnavova"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m² v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, lokalita "ul.  Tarnavova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 10 panu Z. S., Ostrava -
Zábřeh, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5728/140  
20

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. U Studia"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 100/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "ul. U Studia", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání panu J. Š., Ostrava - Zábřeh,
za cenu 45 Kč/m²/rok,  tj.  za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5729/140  
21

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č. st. 6376 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou paní M. D., bytem Břenkova 2965/17, Ostrava - Zábřeh, za
cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.
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5730/140  
22

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby pergoly o půdorysných rozměrech 5 m x 5 m na části pozemku p.p.č. 433/33 ostatní
plocha,  zeleň v k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Mjr.  Nováka,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se spolkem ČMELÁČEK z.s.,  IČ: 016 68 633,  se sídlem Mjr.  Nováka 1455/34,  Hrabůvka,  700 30
Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5731/140  
23

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Kpt. Vajdy

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  umístěním  a  realizací  zateplení  budovy  občanské  vybavenosti  č.p.  2627,  která  je  součástí
pozemku st.p.č. 5073 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, pod názvem stavby „Zateplení obvodového pláště sportovní
haly  Plzeňská“,  včetně  zateplení  nadzemního  spojovacího  krčku,  který  je  součástí  citované  budovy,
umístěného nad povrchem pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kpt. Vajdy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít s Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5732/140  
24

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NNk včetně pojistkové skříně v  pilíři  pod
názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 2525, Fortelka, NNk“ v předpokládané délce cca 3 bm  pod povrchem části
pozemku p.p.č.  773/1 ostatní  plocha,  ostatní komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  U Výtopny,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

o zřízení  věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k části  pozemku p.p.č.  773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk
včetně pojistkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 2525, Fortelka, NNk“ pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za
úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně v pilíři.

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk vč. pojistkové skříně v
pilíři v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2019. uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ: 24729035,  se  sídlem  Děčín -  Děčín IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  PSČ  40502,
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5733/140  
25

Stanovisko k prodeji části svěřeného a části nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
U Studia

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to
a) část pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice  v rozsahu daném zákresem o max. výměře 58 m2,
svěřeného městskému obvodu Ostrava – Jih
b) část pozemku p.p.č. 728/15 ostatní plocha, jiná plocha  v rozsahu daném zákresem o max. výměře 11
m2, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih
společnosti LUCROS SICAV a.s.,  IČ 28507428, se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800 a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat části uvedených nemovitých věcí

5734/140  
26

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/242/05/Bie ze dne 4.5.2005, ve znění pozdějších dodatků,
uzavřenou se společností PNS Grosso s.r.o., IČ: 485 92 153, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická
1/2773, PSČ 19300, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice o výměře 7 m²
v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Dr.  Martínka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  se  svěřením  městskému
obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  novinového  stánku,  dohodou  ke  dni  31.12.2017 a  uzavřít
dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

5735/140  
27

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 479/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o
výměře 6.260 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Klegova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání a provozování fotbalového hřiště

5736/140  
28

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 10 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

5737/140  
29

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,  pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1. část pozemku p.č.st. 2980/1, zast. pl. o výměře 10,73 m2 (celková výměra 245 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti  1690/38594 příslušejícího k  jednotce 4/55 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
2. pozemek p.č.st. 3000, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3. část pozemku p.č.st.  3942, zast. pl.  o výměře 18,49 m2 (celková výměra 136 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1601/11777 příslušejícího k jednotce 3333/179 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

5738/140  
30

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek parc.  č.  715/90,  ostatní plocha,
zeleň, o celkové výměře 52 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

5739/140  
31

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č.  1 ke zřizovací listině u těch
příspěvkových organizací, u kterých došlo ke změně hodnoty nemovitého majetku a to u:

Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové  organizace
Základní školy Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace
Mateřská školy Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace
Základní školy Ostrava  - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, ve znění
přílohy tohoto materiálu

5740/140  
32

Zpětvzetí  výpovědi  nájmu  parkovacího  stání  v  parkovacím  objektu  PO  33  na  ul.  Vlasty
Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 5579/136 ze dne 24.10.2017
souhlasí

se zrušením výpovědi z nájmu parkovacího stání č. 35 v parkovacím objektu PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové,
Ostrava-Bělský  Les,  ze  dne  6.11.2017,  sjednaného  na  základě  Smlouvy  č.  33/35/05/2012  o  nájmu
nebytového prostoru - kryté stání ze dne 27.6.2012, ve znění uzavřených dodatků, podanou P. W., Ostrava-
Bělský Les dne 9.10.2017

about:blank
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5741/140  
33

Zrušení usnesení ve věci prodeje části pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Horymírova

Rada městského obvodu

zrušuje

své  usnesení  č.  4279/102  ze  dne  23.2.2017  ve  věci  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  -
služebnosti  inženýrské  sítě  ve  prospěch  statutárního  města  Ostrava  jako  vlastníka  vodovodního  řadu,
kanalizační  stoky  a  veřejného  osvětlení,  spočívající  v  právu  mít  umístěný,  provozovat  a  opravovat
vodovodní řad, kanalizační stoku a veřejné osvětlení v částech pozemku parc.č. 637/24, v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickými plány pro kanalizační stoku č. 3357-318a/2016,  pro
vodovodní řad č. 3357-318b/2016 a pro veřejné osvětlení č. 3357-318c/2016, na dobu neurčitou, za úplatu
ve výši 100 Kč za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne o prodeji části pozemku p.p.č.
637/6 oddělené geometrickým plánem č. 3263-155/2015 a nově označené jako p.p.č. 637/24 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou do vlastnictví společnosti EM & EM, s.r.o., IČO: 60793848, se sídlem Horymírova 2910/1, Zábřeh,
700 30  Ostrava

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a) zrušit své usnesení č. 0468/13 ze dne 14.3.2017  ve věci prodeje části pozemku p.p.č. 637/6 o výměře
2134 m2 dle geometrického plánu č. 3263-155/2015 oddělené a nově označené jako p.p.č. 637/24 v  k. ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti EM &
EM, s.r.o., IČO: 607 93 848, se sídlem Horymírova 2910/1, Zábřeh, 700 30  Ostrava, za kupní cenu ve výši
3.414.400 Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky,  že kupující  uhradí náklady za zpracování znaleckého
posudku ve výši 3.800 Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

b) vzít na vědomí sdělení právního zástupce společnosti  EM & EM, s.r.o.,  které je přílohou předloženého
materiálu a schválit návrh odpovědi ve znění přílohy předloženého materiálu

5742/140  
34

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem  pozemků p.č. 70/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.č.  70/4 ostatní plocha,  ostatní komunikace,  p.č.  71/3 ostatní plocha,  jiná plocha a p.č.  71/200 ostatní
plocha,  jiná  plocha,  vše  v  k.ú.  Dubina u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení zemního vedení VN a NN, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou
úplatu 1.500,-  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování zemního vedení VN a NN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 436-667/2017.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5743/140  
35

Záměr na  pronájem části  pozemku a  stanovisko k  prodeji  části  pozemku v  k.ú.  Zábřeh  nad
Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
484 m2 v k.  ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Starobělská, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to
a) za účelem užívání pozemku v oploceném areálu o výměře 431,5 m2 a 38 m2
b) za účelem zřízení a užívání vjezdu o výměře 14,5 m2  
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
1079/2 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  oddělený  dle  geometrického plánu č.  3405-44/2017 a  nově
označený jako p.p.č. 1079/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 484 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

5744/140  
36

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,  jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 10 999,00 dle
předloženého návrhu

about:blank

12 z 34 27.11.2017 15:19



ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

5745/140  
37

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace,  jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 203 710,37 dle
předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

5746/140  
38

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  6B,
příspěvkové  organizace,   jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod  Ostrava-Jih  v
celkové hodnotě Kč 411 915,00 dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

5747/140  
39

Odvod   finančních  prostředků  příspěvkové  organizace   do  rozpočtu  zřizovatele  z  důvodu
porušení rozpočtové kázně

Rada městského obvodu

rozhodla

o uložení odvodu finančních prostředků ve výši 76 490,57 Kč Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci,  do rozpočtu zřizovatele  z důvodu porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy

5748/140  
40

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení  volného  dne  pro  žáky  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové  organizace,  které  je  v  souladu  s  §  24  odst.  2)  zákona  č.  561/2004  S.,  o  předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

5749/140  
41

Přerušení provozu mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2017

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,  Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2017 dle důvodové zprávy

5750/140  
42

Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" v rámci Národního
programu Životní prostředí

Rada městského obvodu

souhlasí

s  přípravou a  podáním  7 žádostí  o  dotaci  do  výzvy  č.  16/2017 "Přírodní  zahrady"  v  rámci  Národního
programu životní prostředí dle důvodové zprávy
rozhodla

požádat  Radu města  o  předfinancování  a  spolufinancování  projektů ve  výši  50 % celkových výdajů na
realizaci projektů dle důvodové zprávy
doporučuje

about:blank
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zastupitelstvu městského  obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat  7 žádostí  o  dotaci  do  výzvy  č.  16/2017
"Přírodní zahrady" v rámci Národního programu životní prostředí dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit spolufinancování 7 projektů v rámci výzvy č. 16/2017
"Přírodní zahrady" Národního programu životní prostředí dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2018

5751/140  
43

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy
a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 220 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a
mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

5752/140  
44

Souhlas  s  přijetím  daru  pro  příspěvkové  organizace  zřízené  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví
-  Zákadní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace -  věcný dar ve
výši Kč 3 500,00
- Kulturního zařízení Ostrava-Jih,  příspěvkové organizace - věcný dar ve výši Kč 1 590,00 dle důvodové
zprávy

5753/140  
45

Souhlas se zapojením do projektu  Základní škole  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zapojením   Základní  školy  Ostrava-Hrabůva,  Klegova  27,  příspěvkové  organizace  do  projektu
"Revitalizace ICT vybavení učebny školy"  v rámci  ITI
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektových fichí MAP

5754/140  
46

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2017  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana  13,
příspěvkové  organizace,   jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2017 Mateřské škole Ostrava-Dubna, F. Formana 13, příspěvkové organizaci
dle důvodové zprávy

5755/140  
47

Odpis  nedobytných  pohledávek  příspěvkových  organizací,  zřízených  Statutárním  městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s  odepsáním  nedobytných  pohledávek  příspěvkové  organizace,  zřízené  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
- Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace v celkové výši Kč 1.594,00, dle
důvodové zprávy

5756/140  
48

Souhlas  se  zapojením do projektu  a  s  přijetím podpory  pro Základní  školu  Ostrava-Dubina,
Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením do projektu a s přijetím podpory pro Základní školu Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkovou organizaci  v rámci Národního programu Životní prostředí s projektem "Malé školní arboretum"

5757/140  
49

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od  111. schůze rady, konané dne
11. 5. 2017 do 125. schůze rady, konané dne 25. 7. 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od  111. schůze rady, konané dne 11. 5. 2017
do 125. schůze rady, konané dne 25. 7. 2017 s tím, že se níže uvedená usnesení:

a) ponechávají v evidenci:

2989/74,  3060/76,  4111/99,  4116/99,  4127/100,  4973/121,  4974/121,  4975/121,  4976/121,  4977/121,
4978/121
 
b) vyřazují z evidence:

3054/76,  3542/86,  3560/88,  4480/107,  4481/107,  4482/107,  4489/107,  4550/109,  4551/109,  4552/109,
4553/109, 4554/109, 4555/109, 4609/111, 4613/111, 4614/111, 4615/111, 4616/111, 4617/111, 4618/111,
4619/111, 4646/111, 4692/111, 4696/111, 4697/111, 4698/111, 4699/111, 4700/111, 4701/111, 4702/111,
4703/111, 4704/111, 4705/111, 4706/111, 4707/111, 4708/111, 4709/111, 4710/111, 4711/111, 4712/111,
4714/111, 4718/111, 4726/113, 4729/115, 4739/115, 4740/115, 4741/115, 4742/115, 4743/115, 4744/115,
4745/115, 4746/115, 4747/115, 4748/115, 4749/115, 4751/115, 4760/115, 4807/115, 4808/115, 4809/115,
4811/115, 4812/115, 4813/115, 4814/115, 4815/115, 4816/115, 4817/115, 4823/115, 4824/115, 4827/115,
4828/115, 4829/116, 4838/118, 4839/118, 4840/118, 4841/118, 4843/118, 4894/119, 4895/119, 4896/119,
4897/119, 4898/119, 4899/119, 4900/119, 4902/119, 4903/119, 4904/119, 4910/119, 4911/119, 4912/119,
4913/119, 4914/119, 4915/119, 4916/119, 4920/119, 4923/119, 4931/121, 4970/121, 4989/121, 4990/121,
4991/121, 4992/121, 4993/121, 4995/121, 4996/121, 4997/121, 4998/121, 4999/121, 5000/121, 5001/121,
5002/121, 5003/121, 5004/121, 5012/121, 5013/121, 5014/121, 5018/122, 5019/123, 5020/123, 5021/123,
5022/123, 5023/124, 5026/124, 5027/124, 5028/124, 5029/124

5758/140  
50

Odpis kapitalizovaného příslušenství po zemřelé  - L. H.

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat kapitalizované příslušenství po zemřelé

pí L. H., ve výši 1 693,15 Kč  z titulu dlužného vyúčtování záloh na služby spojených s užíváním  v domě na
ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu za rok 2006,

dle důvodové zprávy

5759/140  
51

Odpis nedobytné pohledávky po E. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytné pohledávky po panu E. K. ve výši 32.040,38 Kč z titulu neuhrazeného nájmu a
vyúčtování služeb v ubytovně v Ostravě - Kunčicích, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat  nedobytnou  pohledávku  po  panu  E.  K.  ve  výši  32.040,38  Kč  z  titulu  neuhrazeného  nájmu a
vyúčtování služeb v ubytovně v Ostravě - Kunčicích, dle důvodové zprávy

5760/140  
52

Odpis nedobytné pohledávky po E. L.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po E. L., ve výši 78.972,-- Kč včetně příslušenství, vzniklé z titulu neuhrazeného
nájemného a příslušenství za byt  v Ostravě - Dubině, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat  pohledávku po  E.  L.,  ve  výši  78.972,--  Kč  včetně  příslušenství,  vzniklé  z  titulu  neuhrazeného
nájemného a příslušenství za byt v Ostravě - Dubině, dle důvodové zprávy

about:blank
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5761/140  
53

Odpis pohledávek po zemřelé P. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zemřelé  paní P. K., ve výši 13.763,34 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a
vyúčtování služeb za ubytovací místnost  v Ostravě - Hrabůvce a dále ve výši 5.860,-- Kč z titulu nákladů
soudního řízení, dle důvodové zprávy

5762/140  
54

Odpis pohledávek s příslušenstvím - D. C.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí  D.  C.,  ve výši  84 914,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby  za užívání  nebytového
prostoru v  domě v  Ostravě-Zábřehu,  ve  výši  5 462,00 Kč z titulu soudních nákladů a  kapitalizovaného
příslušenství  (poplatek/úrok  z prodlení)  vyčísleného  ke  dni  předcházejícímu úpadku dlužníka  ve  výši  81
455,38 Kč, tj. celkem 171 831,38 Kč,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí  D.  C.,  ve výši  84 914,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby  za užívání  nebytového
prostoru v  domě v  Ostravě-Zábřehu,  ve  výši  5 462,00 Kč z titulu soudních nákladů a  kapitalizovaného
příslušenství  (poplatek/úrok  z prodlení)  vyčísleného  ke  dni  předcházejícímu úpadku dlužníka  ve  výši  81
455,38 Kč, tj. celkem 171 831,38 Kč,

dle důvodové zprávy

5763/140  
55

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - V. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

pí V. K., ve výši 27 759,- Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 783 484,49 Kč z titulu dlužného nájemného
a záloh na služby spojené s užíváním bytu  v domě v Ostravě-Zábřehu a ve výši 11 743,- Kč z titulu soudních
nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí V. K., ve výši 27 759,- Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 783 484,49 Kč z titulu dlužného nájemného
a záloh na služby spojené s užíváním bytu v domě v Ostravě-Zábřehu a ve výši 11 743,- Kč z titulu soudních
nákladů,

dle důvodové zprávy

5764/140  
56

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé J. M.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé paní J.  M.,  ve výši 48.616,81 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu  v domě  v  Ostravě - Hrabůvce a z titulu dlužného
vyúčtování služeb, dále pak ve výši 5.462,-- Kč za neuhrazenou refakturaci nákladů za opravu bytu , ve výši
376.908,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 5.843,-- Kč z titulu
nákladů soudního řízení , dle důvodové zprávy

a

doporučuje

about:blank
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Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat  pohledávky  s  příslušenstvím  po  zemřelé  paní  J.  M.  ve  výši  48.616,81  Kč  z  titulu  dlužného
nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu  v domě v  Ostravě - Hrabůvce a z titulu dlužného
vyúčtování služeb, dále pak ve výši 5.462,-- Kč za neuhrazenou refakturaci nákladů za opravu bytu , ve výši
376.908,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 5.843,-- Kč z titulu
nákladů soudního řízení , dle důvodové zprávy

5765/140  
57

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé M. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím  po zemřelé paní M. K. z titulu dlužného nájemného a záloh z
služby  spojené  s  užíváním  bytu  v  domě  v  Ostravě   -  Zábřehu,  dále  ve  výši  111.927,--  Kč  z  titulu
kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 13.253,-- Kč  z titulu nákladů soudního
řízení, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava -Jih

odepsat  pohledávky  s  příslušenstvím   po  zemřelé  paní  M.  K.  ve  výši  97.296,--  Kč  z  titulu  dlužného
nájemného a záloh z služby spojené s užíváním bytu v domě  v Ostravě  - Zábřehu, dále ve výši 111.927,--
Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 13.253,-- Kč  z titulu nákladů
soudního řízení, dle důvodové zprávy.

5766/140  
58

Odpis pohledávky po zemřelé J. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelé paní J.  K ve výši 123.416,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a
záloh za služby spojené s užíváním bytu v domě v Ostravě - Zábřehu a z titulu nedoplatku z vyúčtování
služeb, dále pak ve výši 71.111,-- Kč z titulu refakturace nákladů na opravu bytu, ve výši 130.216,50 Kč z
titulu kapitalizovaného příslušenství  (poplatku/úroku z prodlení)  a  ve  výši  16.886,--  Kč z titulu nákladů
soudního řízení, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat pohledávky po zemřelé paní J. K ve výši 123.416,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh za
služby spojené s užíváním bytu v domě v Ostravě - Zábřehu a z titulu nedoplatku z vyúčtování služeb, dále
pak  ve  výši  71.111,--  Kč z  titulu refakturace  nákladů na  opravu bytu,  ve  výši  130.216,50 Kč z titulu
kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 16.886,-- Kč z titulu nákladů soudního
řízení, dle důvodové zprávy.

5767/140  
59

Odpis pohledávky po zemřelé K. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s  odepsáním  pohledávky  po  dlužnici  K.  K.,  v  celkové  výši  142.561,--  Kč  včetně  příslušenství  vzniklé
nezaplacením nájemného a záloh za služby, nezaplacením nedoplatku z vyúčtování služeb  a nezaplacením
refakturace nákladů na vyklizení bytu v domě v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat  pohledávky   po  dlužnici  K.  K.,   v  celkové  výši  142.561,--  Kč  včetně  příslušenství  vzniklé
nezaplacením nájemného a záloh za služby, nezaplacením nedoplatku z vyúčtování služeb a nezaplacením
refakturace nákladů na vyklizení bytu v domě v Ostravě - Zábřehu, dle důvodové zprávy

about:blank
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5768/140  
60

Odpis pohledávky po zemřelém I. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníku I. K. ve výši 32.921,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh za
služby  spojené  s užíváním  bytu v  domě   v  Ostravě  -  Zábřehu ,  dále  pak  ve  výši  2.423,-- Kč z titulu
kapitalizovaného poplatku/úroku z prodlení,  dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat pohledávku po dlužníku I.  K.  ve výši 32.921,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh za
služby  spojené  s užíváním  bytu v  domě  v  Ostravě  -  Zábřehu ,  dále  pak  ve  výši  2.423,--  Kč  z  titulu
kapitalizovaného poplatku/úroku z prodlení,  dle důvodové zprávy

5769/140  
61

Odpis pohledávky po zemřelém M. M.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek v celkové  výši 60.040,-- Kč včetně příslušenství, po M. M. vzniklých nezaplacením
nájemného za byt v domě v Ostravě - Hrabůvce a nezaplacením nájemného za byt v domě v Ostravě -
Zábřehu, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat pohledávky   v  celkové  výši 60.040,-- Kč včetně  příslušenství,  po M. M.,  vzniklé  nezaplacením
nájemného za byt  v domě  v Ostravě - Hrabůvce a nezaplacením nájemného za byt  v domě   v Ostravě -
Zábřehu, dle důvodové zprávy.

5770/140  
62

Odpis pohledávky s příslušenstvím - VELY-TREND

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsaním pohledávky s příslušenstvím

za společností VELY-TREND, IČ: 27783987, ve výši 84 586,84 Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 4 783,-
Kč z titulu bezdůvodného obohacení za neprovedení díla – dodávka a montáž oken na Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za společností VELY-TREND, IČ: 27783987, ve výši 84 586,84 Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 4 783,-
Kč z titulu bezdůvodného obohacení za neprovedení díla – dodávka a montáž oken na Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace,

dle důvodové zprávy

5771/140  
63

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé O. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelé paní O. K., ve výši 125.783,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a
záloh na služby spojené s užíváním bytu  v domě  v Ostravě - Zábřehu a z titulu dlužného vyúčtování služeb,
dále pak ve výši 1.940.607,-- Kč  z titulu kapitalizovaného příslušenství ( poplatku z prodlení) a ve výši
7.634,-- Kč z titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

about:blank
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Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

odepsat pohledávky po zemřelé paní O. K., ve výši 125.783,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh
na služby spojené s užíváním bytu v domě v Ostravě - Zábřehu a z titulu dlužného vyúčtování služeb, dále
pak ve výši 1.940.607,-- Kč  z titulu kapitalizovaného příslušenství ( poplatku z prodlení) a ve výši 7.634,--
Kč z titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy.

5772/140  
64

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelém K. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s  odepsáním  pohledávky  s  příslušenstvím  po  zemřelém  panu  K.  K.,  ve  výši  37.734,--  Kč  z  titulu
neuhrazeného nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu  v domě  v Ostravě - Zábřehu, dále pak
ve výši 1.158.644,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) a ve výši 9.259,-- Kč z
titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava -Jih

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém panu K. K., ve výši 37.734,-- Kč z titulu neuhrazeného
nájemného a záloh za  služby  spojené  s užíváním  bytu v  domě v  Ostravě  - Zábřehu,  dále  pak  ve  výši
1.158.644,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) a ve výši 9.259,-- Kč z titulu
nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy.

5773/140  
65

Odpis pohledávky-D. F.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním částky ve výši 21 189,- Kč

za  paní  D.  F.   představující  soudem pravomocně zamítnutou pohledávku vzniklou z titulu neuhrazených
faktur č. 163/2004 ve výši 10 299,50 Kč a č.191/2004 ve výši 10 890,- Kč za opravy bytu v Ostravě-Zábřehu

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat částku ve výši 21 189,- Kč

za  paní  D.  F.   představující  soudem pravomocně zamítnutou pohledávku vzniklou z titulu neuhrazených
faktur č.  163/2004 ve výši 10 299,50 Kč a č. 191/2004 ve výši 10 890,- Kč za opravy bytu  v Ostravě-
Zábřehu

dle důvodové zprávy

5774/140  
66

Odpis pohledávky-M. D.

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat částku ve výši 6 000,- Kč

za panem M. D., vzniklou z titulu neuhrazené faktury č. P10011 ze dne 20.1.2010 za opětovné připojení
odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí bytu  v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy.

5775/140  
67

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb na rok 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  příkazní  smlouvu o  poskytování  právních služeb  se  společností  KLIMUS &  PARTNERS s.r.o.,  IČ:
03373444, se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno-Štýřice, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
za paušální částku 60.000,- Kč + 21% DPH, tj. 72.600,- Kč vč. DPH za 1 kalendářní měsíc v rozsahu min. 85
hod. za 1 kalendářní měsíc, dle přiloženého návrhu.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

about:blank
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ukládá zpracovat návrh příkazní smlouvy o poskytování právních služeb se společností KLIMUS & PARTNERS
s.r.o.,  na dobu určitou,  dle tohoto usnesení a předložit  ho starostovi městského obvodu Ostrava - Jih k
podpisu.
Termín: 30. 11. 2017

5776/140  
68

Rámcová  smlouva  o  exekuční  činnosti  a  další  činnosti  exekutora  pro  statutární  město
Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih na období let 2018 a 2019

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  rámcovou  smlouvu  o  exekuční  činnosti  a  další  činnosti  exekutora  pro  statutární  město
Ostrava,městský  obvod  Ostrava-Jih  na  období  let  2018  a  2019  s  Mgr.  Vojtěchem  Jarošem,  soudním
exekutorem,  Exekutorský  úřad  Znojmo,  IČ:  751 26  516,  se  sídlem  Rooseveltova  838/2,  PSČ  669 02
 Znojmo, dle předloženého návrhu

5777/140  
69

Příkazní smlouva

Rada městského obvodu

rozhodla

v souvislosti se soudním řízením u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 44 C 280/2015 uzavřít příkazní
smlouvu  se společností  KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ: 03373444,  se  sídlem Heršpická  813/5,  639 00
Brno-Štýřice, na zajištění zjištění výše právních nároků z titulu odpovědnosti za vady díla a náhrady škody
vůči  společnosti  Skanska  a.s.,  IČ:  26271303,  se  sídlem  Křižíkova  682/34a,  Praha  8,s předpokládanými
náklady ve výši 1.000.000,- Kč, za odměnu ve výši 15.000,- Kč bez DPH. Doba trvání smlouvy je stanovena
na dobu do obstarání záležitosti.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
ukládá zpracovat návrh příkazní smlouvy se společností KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  na dobu určitou, dle
tohoto usnesení a předložit ho starostovi městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu.
Termín: 08. 12. 2017

5778/140  
70

Žádost o prominutí pohledávek s příslušenstvím - Š. B.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím pohledávek s příslušenstvím ve výši 100%, tj. v celkové výši 210 363,- Kč (jistiny ve výši 135
912,- Kč, soudní náklady ve výši 10 070,- Kč a příslušenství kapitalizované ke dni 14. 12. 2017, tj. ke dni
konání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 64 381,- Kč)

za p. Š. B. vzniklých z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu  v domě  v
Ostravě-Hrabůvce za měsíce 01, 09, 12/2013 a dále za období 02/2014 – 04/2016,

dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout  pohledávky s příslušenstvím ve výši 100%, tj. v celkové výši 210 363,- Kč (jistiny ve výši 135
912,- Kč, soudní náklady ve výši 10 070,- Kč a příslušenství kapitalizované ke dni 14. 12. 2017, tj. ke dni
konání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 64 381,- Kč)

za p. Š. B. vzniklých z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu  v domě  v
Ostravě-Hrabůvce za měsíce 01, 09, 12/2013 a dále za období 02/2014 – 04/2016,

dle důvodové zprávy

5779/140  
71

Žádost o splátkový kalendář - P. B.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář

s pí P. B., ve výši 12 688,00 Kč z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s užíváním bytu  v domě
v Ostravě-Zábřehu za měsíc 07/2016 a z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětného bytu bez
právního důvodu (platné nájemní smlouvy) za období 08 – 11/2016 a ve výši 1 700,00 Kč z titulu soudních
nákladů, v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši  14 388,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci listopadu 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 15 měsíců, a to tak, že 14 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 15. měsíc bude poslední splátka ve výši 388,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku
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zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

5780/140  
72

Žádost o splátkový kalendář - P. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dohody o splátkách s panem P. P bytem Ostrava-Hrabůvka, k úhradě dluhu ve výši 178 219,19
Kč, který vznikl z titulu užívání bytu v Ostravě-Bělském Lese, dle dle důvodové zprávy,
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih

uzavřít dohodu o splátkách s panem P. P., bytem  Ostrava-Hrabůvka, k úhradě dluhu ve výši 178 219,19 Kč,
který vznikl z titulu užívání bytu v Ostravě-Bělském Lese, dle dle důvodové zprávy.

5781/140  
73

Žádost R. H. o odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s odkladem výkonu rozhodnutí vyklizením bytu dle důvodové zprávy

5782/140  
74

Anonymní  podání  občana  (občanů)  městského  obvodu  adresované  radě  městského  obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

anonymní  písemné podání  občana (občanů) městského  obvodu Ostrava-Jih adresované radě  městského
obvodu Ostrava-Jih

5783/140  
75

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. S0722/2017/OBH uzavřené s FMIB, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. č. S0722/2017/OBH uzavřené s příkazníkem FMIB, s.r.o., IČ:
25908898,  se  sídlem  Moravská 758/95,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,  v  rozsahu předloženého  návrhu,  dle
důvodové zprávy

5784/140  
76

Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 080/2017/OBH
ze dne 30.03.2017

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností VONO SPORT s.r.o., IČO: 25838911, se sídlem 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice,
dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 080/2017/OBH ze dne
30.03.2017 na  prostor  sloužící  podnikání  o  výměře  114,93  m2 v  objektu  č.  p.  259,  objekt  občanské
vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. 1031, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
adresní  místo  29.  dubna  259/33,  Ostrava-Výškovice,  kterým  se  prodlouží  lhůta  ke  splnění  povinnosti
budoucího  nájemce  požádat  stavební  úřad  o  stavební  povolení  nebo  ohlášení  stavby  u  předmětného
prostoru, a to o tři měsíce, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5785/140  
77

Návrh vzorových smluv na pronájem garáží a garážových stání v bytových domech a vzorového
dodatku

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění nájemních smluv na pronájem garáží a garážových  stání v bytových domech, které jsou ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a vzorové znění dodatku k
nájemní smlouvě na pronájem garážových stání, a to:

Vzor NS-01 - nájemní smlouva na pronájem garážových stání na ul. Fr. Formana,
Vzor NS-02 - nájemní smlouva na pronájem garáží na ul. Oráčova, Provaznická, Stadická, Výškovická  
Vzor DNS-01 -  dodatek k nájemní smlouvě na pronájem garážových stání na ul. Fr. Formana

ve znění předloženého návrhu
svěřuje

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s čl. 7
odst.  9  písm.  u)  obecně  závazné  vyhlášky  č.  14/2013 Statut  města  Ostravy  v  platném  znění,  odboru
bytového a ostatního hospodářství rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám na pronájem
garážových stání v objektech na ul. Fr. Formana, jehož předmětem je změna značky vozidla,
zmocňuje

vedoucí úředníky odboru bytového a ostatního hospodářství

about:blank
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1. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor,
2. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství,
3. vedoucí bytového oddělení

k  podpisu  nájemních  smluv  na  pronájem  garáží  a  garážových  stání  o  jejíchž  uzavření  rozhodla  rada
městského obvodu a dodatků dle tohoto usnesení

5786/140  
78

Odpis pohledávek po zemřelých (J. M., H. T., M. O.)

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu, dle důvodové zprávy:

- p. J.  M., za pronájem bytu č.  8, Ostrava-Hrabůvka,  vzniklé z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 14.695 Kč,
nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši 2.872 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 ve
výši 3.732 Kč;
- pí  H.  T.,  za pronájem bytu č.  18,  Ostrava-Zábřeh,  vzniklé  z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 16.356 Kč,
nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 2.073 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2016 ve
výši 4.459 Kč;
- p. M. O., za pronájem bytu č. 15, Ostrava-Zábřeh, vzniklé z titulu neuhrazeného nájemného ve výši 13.510
Kč, nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 a 2016 ve výši 4.329 Kč a již vyčíslené příslušenství ve výši
320 Kč, dále z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 3.544 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
1.981 Kč;

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu, dle důvodové zprávy:

- p. J.  M., za pronájem bytu č.  8, Ostrava-Hrabůvka,  vzniklé z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 14.695 Kč,
nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši 2.872 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 ve
výši 3.732 Kč;
- pí  H.  T.,  za pronájem bytu č.  18,  Ostrava-Zábřeh,  vzniklé  z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 16.356 Kč,
nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 2.073 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2016 ve
výši 4.459 Kč;
- p. M. O., za pronájem bytu č. 15, Ostrava-Zábřeh, vzniklé z titulu neuhrazeného nájemného ve výši 13.510
Kč, nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 a 2016 ve výši 4.329 Kč a již vyčíslené příslušenství ve výši
320 Kč, dále z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 3.544 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
1.981 Kč.

5787/140  
79

Podnájem bytu v bytovém domě na ul. Klegova 1440/21 v O.-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o
udělení souhlasu k podnájmu:

-  bytové  jednotky  1440/30 nacházející  se  v  8.  nadzemním  podlaží  stavby  č.p.  1440,  která  je  součástí
pozemku parcelní č. st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo
Klegova 21, obec Ostrava jeho výlučnému nájemci J. U., bytem Jiřího Herolda, na dobu určitou - 12 měsíců,
s účinností od 01.12.2017 do 30.11.2018;

dle důvodové zprávy

5788/140  
80

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem bytové jednotky  v bytovém domě Markova 2947/16,
Ostrava-Zábřeh.

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí slevy ze základního nájemného u bytové jednotky  o velikosti 1+3 v bytovém domě na ul.
Markova, v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st, 4484 jehož výlučným nájemcem je pan
M. S., a to z důvodu omezení užívání obývacího pokoje:

a) provedení opravy podlahy v obývacím pokoji, a to ve výši 100% v období od 14.11.2016 do 18.11.2016 a
od 2.10.2017 do 11.10.2017 v celkové výši 398,00 Kč;
b) nerovnosti podlahy po celou dobu užívání bytu ve výši 25 % v období od 6.1.2015 do 1.10.2017 v celkové
výši 7 112,00 Kč, dle upravené důvodové zprávy.

5789/140  
81

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

about:blank
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o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 9
MgA. Ž. D., Ostrava-Hrabůvka

Letecká 356/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 3
Š. L., Ostrava-Dubina

Letecká 352/13, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 3
Z. F., Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 1
C. E., Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 11
M. R., Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 56
O. J., Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 88
M. V., O.-Zábřeh

Svornosti 2303/47, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8
M. K., Ostrava-Lhotka

Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh, 1+4, standard, č. b. 6
M. J., Ostrava-Hrabůvka

Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 2
V. T., Ostrava-Dubina

Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 53
M. Ž., O.-Výškovice a M. J., O.-Výškovice

Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53
F. M., Ostrava-Dubina
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 11
Mgr. K. A., O.-Vítkovice a K. J.,  Havířov

Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 11
Č. M., Ostrava-Hrabůvka

Volgogradská 2438/139, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7
O. D., Ostrava-Zábřeh

Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 2
T.  I., Liptaň 124

Průkopnická 2123/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. 1
Ing. K. M., Ostrava-Zábřeh
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k  dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Fr.  Formana 278/30, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 20
K. I., Ostrava-Dubina

Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 47
U. P., Ostrava-Hrabůvka
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
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IV.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

M. Ž., O.-Výškovice a M. J., O.-Výškovice,

5790/140  
82

Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní
ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy  

Výškovická 447/153, 1+3, standard, č. b. 24
Ch.  D., U Studia

P. Lumumby 2595/3, 1+3, standard, č. b. 35
K. L., Tylova

Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 27
V. A., Cholevova 

V. Košaře 123/3, 1+3, standard, č. b. 27
P. M., Čujkovova

V. Košaře 125/4, 1+3, standard, č. b. 56
P. G., Hulvácká
rozhodla

v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích (náhradních) v
pořadí dle důvodové zprávy

5791/140  
83

Souhlas  s  instalací  lyžařského  trenažéru  v  prostoru  objektu  na  ul.  Charvátská  734/10,
O.-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas spolku CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., IČO: 22675256, se sídlem Charvátská 734/10, Ostrava-
Výškovice,  s instalací  lyžařského trenažéru v prostoru sloužícím podnikání v objektu č.  p.  734,  který je
součástí  pozemku p.  č.  793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy,  adresní místo Charvátská 734/10,  Ostrava-
Výškovice z důvodu rozšíření  o novou sportovní  disciplínu v souladu s předmětem podnikání  nájemce –
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici a dalších, a to
maximálně po dobu trvání nájemního vztahu a za splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě

5792/140  
84

Souhlas s umístěním tabulí a stojánku na budově a v budově Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas spolku 1. Judo club Baník Ostrava, z.s.,  IČO: 27015891, se sídlem Jaroslava Misky 71/11,
Ostrava-Dubina, s umístěním informačních tabulí:
- o velikosti 300 x 200 mm a stojánku o velikosti 300 x 150 mm v interiéru budovy,
- o velikosti 2000 x 1000 mm nad vstupem do budovy dle předložené žádosti,

do prostoru sloužícího podnikání  v  budově  č.  p.  1455,  která  je  součástí  pozemku p.  č.  st.  1303 v  k.ú.
Hrabůvka,  adresní  místo  Mjr.  Nováka  1455/34,  Ostrava-Hrabůvka,  a  to  maximálně  po  dobu  trvání
nájemního vztahu a za splnění technických podmínek uvedených v důvodové zprávě

5793/140  
85

Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina č. p. 287, který je součástí pozemku p. č. 71/142
v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  adresní  místo  Horní  287/81,  Ostrava-Dubina,  ve  dnech  od  24.12.2017  do
26.12.2017 a od 31.12.2017 do 01.01.2018 z důvodu vánočních svátků, dle důvodové zprávy

5794/140  
86

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku a pobočného spolku na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o udělení souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, v prostorách
sloužících podnikání v budově č.p. 2948 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. st.
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4591 zast.  plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1,  Ostrava-Zábřeh,
maximálně  však  po  dobu trvání  nájemního  vztahu s nájemcem předmětných prostor,  a  to  Střediskem
volného času,  Ostrava - Zábřeh,  příspěvkovou organizací,  IČO: 75080516,  se sídlem Gurťjevova 1823/8,
Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

II.  o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Moravský dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s.,  IČO:
66180848,  v  prostorách sloužících podnikání  v  budově  č.p.  2948 objekt občanské  vybavenosti,  která  je
součástí pozemku p. č. st. 4591 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu
2948/1,  Ostrava-Zábřeh,  maximálně  však  po  dobu trvání  nájemního  vztahu s  nájemcem  předmětných
prostor,  a  to  Střediskem volného  času,  Ostrava - Zábřeh,  příspěvkovou organizací,  IČO: 75080516,  se
sídlem Gurťjevova 1823/8, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

5795/140  
87

Ukončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

P. Č. (trvale bytem  Ostrava-Hrabůvka),Ostrava-Dubina, 
G. L., Ostrava-Hrabůvka,
Ing. B. K., Ostrava-Bělský Les,   
H. T., Ostrava-Zábřeh,
Š. Z., Ostrava-Bělský Les,
O. A., (trvale bytem  Ostrava-Mar. Hory), Ostrava-Zábřeh,
B. J., Ostrava-Hrabůvka,
Š. Š.,  Ostrava-Zábřeh,  
Ch. R., Ostrava-Hrabůvka,

II.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost č. 10 - L. M., Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 12 - K. J., Ostrava-Dubina
místnost č. 17 - R. D., Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 20 - S. Z., Ostrava-Hrabůvka

5796/140  
88

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v objektu ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, přísp. organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+2 (standard) nacházejícího se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p.
450 (objekt  ZŠ Ostrava-Výškovice,  Srbská 2,  přísp.  organizace),  která  je  součástí  pozemku parcelní  č.
740/54 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Výškovice u Ostravy, adresní místo Srbská 2,
obec Ostrava, s p. L. K., Ostrava-Zábřeh, na dobu určitou s účinností od 01.12.2017, dle důvodové zprávy

5797/140  
89

Výpůjčka části fasády objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části čelní plochy fasády na budově č.p. 2948, objekt občanské vybavenosti, nacházející se na
ulici V Zálomu č. o.  1,  Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc.  č.  st.  4591 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, za účelem umístění informačního banneru o rozměru  2,5 m x 1 m Sboru Křesťanské společenství
Ostrava,  IČ: 73631191, se sídlem Hornická 2675/50, 702 00 Ostrava, a to na dobu od 10. 12. 2017 od
10:00 hod. do 27. 12. 2017 do 20:00 hod., v rozsahu předloženého návrhu

5798/140  
90

Výpůjčka části prostor v budově na ul. Tlapákova 1639/17a

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části prostor  o výměře 5,41 m2 v budově č.  p.  1639 stavba občanského vybavení,  která je
součástí pozemku p. č. st. 1466/33 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova
1639/17a,  Ostrava-Hrabůvka, vypůjčitelem společností OVANET a.s.,  se sídlem Hájkova 1100/13,  Přívoz,
702 00 Ostrava, IČO: 25857568 a uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem zajištění provozu metropolitní sítě
SMO,  provozu bezpečnostního  kamerového  systému a  poskytování  služeb  elektronických komunikací  v
lokalitě Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, v rozsahu dle předloženého návrhu,
dle důvodové zprávy

5799/140  
91

Zveřejnění  záměru  na  výpůjčku  prostor  -  sálu  v  objektu  G-Centra  na  ul.  Čujkovova  40a,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - sálu v objektu G-Centra č. p. 3165, který je součástí pozemku p.
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č.  st.  6495 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  adresní  místo  Čujkovova  3165/40a,  Ostrava-Zábřeh,  za  účelem
rozšíření aktivit při poskytování sociální služby a chráněného zaměstnávání lidí s duševním onemocněním,
každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle
důvodové zprávy

5800/140  
92

Žádost  o  poskytnutí  slevy  na  nájemném  za  pronájem  prostor  sloužících  podnikání  na  ul.
Tlapákova 1639/17a, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí slevy z části  nájemného za prostory sloužící  podnikání v budově ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 1639 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku p. č. st. 1466/3 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1639/17a, Ostrava-Hrabůvka,
nájemci Český svaz Wa-te jitsu do a bojových umění z.s., IČO: 66180929, se sídlem Lidická 114/9, Ostrava-
Vítkovice, na základě nájemní smlouvy č. 085/2017/OBH ze dne 05.04.2017, za období od 01.09.2017 do
09.10. 2017, v celkové výši 1.880 Kč, z důvodu výměny oken a dveří ve výše specifikovaném prostoru, dle
důvodové zprávy

5801/140  
93

Žádost o uzavření dohody o splátkách (Vladan Tokarský)

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  uzavřít  uznání  dluhu a  dohodu o splátkách s panem Vladanem Tokarským,  IČO:70633371,  se  sídlem
Světlovská 136, Krmelín, nájemcem prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 1296, stavba občanského
vybavení,  která je  součástí  pozemku p.  č.  st.  1463 v k.ú.  Hrabůvka,  adresní místo Tlapákova 1296/11,
Ostrava-Hrabůvka, na úhradu dlužného nájemného, dlužných záloh na služby spojené s nájmem, dlužných
nedoplatků vyúčtování služeb a dlužných úroků z prodlení v celkové výši 202.272 Kč formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 12.000 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši
10.272 Kč, dle důvodové zprávy

II. vypovědět panu Vladimírovi Tokarskému, IČO:70633371, se sídlem Světlovská 136, Krmelín, nájemní
smlouvu č. 2/b/032/265/99 ze dne 06.08.1999, ve znění dodatků, dle sjednaných podmínek a učinit kroky k
vyklizení pronajatého nebytového prostoru, dle důvodové zprávy

5802/140  
94

Žádost o uzavření dohody o splátkách (Vladimíra Vysocká)

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost paní Vladimíry Vysocké, IČO: 62259652, se sídlem Josefa Kotase 1181/13, Ostrava-Hrabůvka, kterou
požádala o uzavření dohody o splátkách, dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít uznání dluhu a dohodu o splátkách s paní Vladimírou
Vysockou, IČO: 62259652, se sídlem Josefa Kotase 1181/13, Ostrava-Hrabůvka, bývalým nájemcem prostor
sloužících podnikání v budově č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st.
1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, na úhradu dlužného nájemného,
dlužných záloh na služby spojené s nájmem, dlužných nedoplatků vyúčtování služeb v celkové výši 116.427
Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, a to po dobu 58 měsíců, poslední 59. splátka je
stanovena ve výši 427 Kč, dle důvodové zprávy

5803/140  
95

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Zlepšovatelů 50, 1+2, standard, č. b. 1
M. P., Ostrava-Hrabůvka

5804/140  
96

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou - 3 měsíce s možností prolongace za nájemné - sazba 60
Kč m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Vlasty Vlasákové 962/15, 1+4, standard, č. b. 2
Z. D., Ostrava-Bělský Les

5805/140  
97

Žádosti o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu
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rozhodla

I.
o  ukončení  nájmu  (společného  nájmu)  bytu  dohodou  smluvních  stran  podle  ust.  §  1981  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.11.2017 dle důvodové zprávy

Svornosti 2282/1, 1+2, standard, č. b. 7
K. V., Ostrava-Zábřeh

Vaňkova 1012/50, 1+4, standard, č. b. 18
M. Š., Ostrava-Bělský Les

Horymírova 2975/4, 0+2, standard, č. b. 56
M. F., Ostrava-Zábřeh a M. F.,  Ostrava-Zábřeh

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.12.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Svornosti 2282/1, 1+2, standard, č. b. 7
Z. V., Ostrava-Zábřeh

Vaňkova 1012/50, 1+4, standard, č. b. 18
A. Š., Ostrava-Bělský Les

Horymírova 2975/4, 0+2, standard, č. b. 56
V. S., Ostrava-Zábřeh

5806/140  
98P

VZ104.17 ,,Oprava hydroizolace  střechy  pavilónu A,  objektu  Mjr.  Nováka 1455/34,  Ostrava-
Hrabůvka" - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1173/2017/OBH ze dne 2.11.2017 na realizaci
zakázky malého rozsahu ,,Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka" se  zhotovitelem  Miroslavem Bavlšíkem,  IČ: 18453872,  se  sídlem  Krestova 1287/15,  700 30
Ostrava-Hrabůvka,  kterým  se  mění  cena  díla  z  důvodu  realizace  dodatečných  prací  souvisejících  s
dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č.1 na cenu nejvýše přípustnou 387 390,10 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  návrh dodatku č.1 ke  smlouvě  o  dílo   agendové  číslo  S/1173/2017/OBH  ze  dne  2.11.2017 na
realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 30. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit  návrh dodatku č.1  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/1173/2017/OBH  ze  dne  2.11.2017 na
realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 04. 12. 2017
Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny úkony související  s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1173
/2017/OBH ze dne 2.11.2017 na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava hydroizolace střechy pavilónu A,
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 08. 12. 2017

5807/140  
99P

Veřejná Zakázka VZ 76.16 "Zajištění a provádění úklidových prací v objektu Provaznická 62,
Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o nenavýšení ceny za zajištění a provádění úklidových prací v prostorách objektu na ul. Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka.

5808/140  
100P

Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0887/2017/OSR ze dne 10. 8. 2017 na veřejnou
zakázku "Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1" se zhotovitelem MORYS s.r.o.,  se sídlem Korejská
894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 428 64 771. Dodatkem č. 2 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o
částku 18597,53 Kč bez DPH na částku 389 477,53 Kč bez DPH úpravou rozpočtu na tuto zakázku z důvodu
realizace dodatečných prací, s úpravou důvodové zprávy a dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
Zabezpečit  všechny  potřebné úkony související  s uzavřením dodatku č.  2 k  SoD agendové  číslo  S/0887
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/2017/OSR.
Termín: 30. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/0887/2017OSR na výše uvedenou zakázku
Termín: 28. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/0887/2017/OSR na výše uvedenou zakázku
Termín: 29. 11. 2017

5809/140  
101P

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského-dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku č.  1 ke  smlouvě  o  dílo,  agendové  číslo  S/1119/2017/INV ze  dne  19.  10.  2017 na
veřejnou zakázku "Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava - Výškovice" se
zhotovitelem AWT Rekultivace a.s.,  se sídlem, Dělnická 884/41,  Prostřední Suchá,  735 64 Havířov, IČO:
47676175.  Dodatkem č.  1 se  upravuje  termín předání  staveniště  v  čl  V.  odstavec 1.a) věta  druhá na:
Předání staveniště se uskuteční ke dni 3.4.2018.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit   všechna potřebné úkoly  související  s uzavřením dodatku č.  1 k  SoD agendové číslo S/1119
/2017/INV
Termín: 12. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/1119/2017/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 28. 11. 2017

5810/140  
102P

Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh - Dodatek č.2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  Dodatku č.  2 ke  Smlouvě  o  dílo  č.  S/1021/2017/INV na veřejnou zakázku "Revitalizace  MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh" se zhotovitelem MIJO - STAV stavby s.r.o., IČO: 27833551, kterým
se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 101.562,28 bez DPH, tj. 122.890,36 vč. DPH na částku
3.319.620,63 bez DPH, tj. 4.016.740,96 vč. DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku,
a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových prací.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  související  s  uzavřením  dodatku č.  2 ke  Smlouvě  o  dílo  č.  S/1021
/2017/INV na realizaci "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 29. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 29. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV na výše uvedenou
zakázku
Termín: 30. 11. 2017

5811/140  
103P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  VZ 122.17
Ořezy, kácení a výsadby dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v letech 2018 - 2019

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní  veřejné zakázky na služby VZ 122.17 "Ořezy,  kácení a výsadby dřevin v  městském
obvodě Ostrava – Jih v letech 2018 - 2019" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí  oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
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3. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
4. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3.  Bc.  Denis  Hařovský,  člen  zastupitelstva  obvodu  a  člen  komise  pro  dopravu,  parkovací  systémy,
komunální, čistoty a pořádku
4. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
5.  Ing.  Karel  Pražák,  člen zastupitelstva  obvodu a  předseda  komise  pro  dopravu,  parkovací  systémy,
komunální, čistoty a pořádku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 122.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé části této nadlimitní veřejné
zakázky
Termín: 15. 03. 2018

5812/140  
104P

Výběr ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) -  VZ 98.17
"Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 98.17 "Poskytování
přepravní služby Senior expres (2018-2020)“ a o uzavření smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem:
Beáta Wollinová,  sídlem Údolní 375/21,  747 17 Darkovice ,  IČ:74638823,  za nabídkovou cenu 27,00 Kč
včetně DPH za 1 kilometr jízdy a podmínek stanovených smlouvou o přepravě.
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 98.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)“.
Termín: 11. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na
služby VZ 98.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)“.
Termín: 14. 12. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 98.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)“.
Termín: 19. 12. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o přepravě k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné
úkony  podlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  98.17  "Poskytování  přepravní  služby  Senior  expres
(2018-2020)“.
Termín: 05. 01. 2018

5813/140  
105P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  dodávky)  -  "Dodávka
kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018" VZ 118.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k  podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 118.17  "Dodávka
kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018“ ve smyslu § 27 v návaznosti na
ust. § 31 zákona s použitím elektronické aukce ve smyslu § 120 a §121 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
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3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 118.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 12. 01. 2018

5814/140  
107P

o uzavření  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0183/2017/INV  akce Zpracování PD
pro  „Parkoviště na ul. Jugoslávská, Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření   Dodatku  č.  2  ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0183/2017/INV  akce  Zpracování  PD  pro
 „Parkoviště na ul.  Jugoslávská,  Ostrava-Jih“,  se zpracovatelem projektové dokumentace Ing.  Romanem
Fildánem, Na Stuchlíkovci 737, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 75379007 dle přiloženého návrhu.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  úkony  spojené  s uzavřením  Dodatku č.  2 ke  Smlouvě  o dílo  agendové  č.   S/0183
/2017/INV.
Termín: 01. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 2
Termín: 08. 12. 2017

5815/140  
108P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  dodávky)  -  „Dodávka
kancelářského nábytku v roce 2018-2019“  VZ 131.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou zakázku malého  rozsahu na  dodávky  VZ 131.17 „Dodávka
kancelářského nábytku v roce 2018-2019“ ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  oddílu  B  části  II.  Zásad  pro  zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 131.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 19. 01. 2018

5816/140  
109P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) -  „Dodávka sedacího
nábytku v roce 2018-2019“  VZ 132.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou zakázku malého  rozsahu na  dodávky  VZ 132.17 „Dodávka
sedacího nábytku v roce 2018-2019“ ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
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zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 132.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 19. 01. 2018

5817/140  
110P

Výzva (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)   -  VZ 129.17
Servis a opravy výtahů v bytových domech

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 129.17 "Servis a opravy výtahů
v bytových domech“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, pověřena zastupováním vedoucí oddělení technického odboru OBH
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarota obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Ivana Chlumecká, pověřena zastupováním vedoucí oddělení technického odboru OBH
5. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Irena Peterová, odbor bytového hospodářství
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 129.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 22. 02. 2018

5818/140  
111P

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo na VZ 163.16 " Provádění oprav v bytových domech v
majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu
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rozhodla

o  uzavření  dodatku č.  1  k  Rámcové  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0241/2017 ze  dne  9.3.2017 na
provádění oprav v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih, dílčí část 2 -  elektroinstalační práce,  se zhotovitelem TOKKRA Servis s.r.o., IČ: 29461022, se
sídlem  Václava  Jiříkovského  150/5,700 30,  Ostrava-Dubina,  kterým  se  navyšuje  původní  finanční  limit
veřejné zakázky na částku 1 723 500,00 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo agendové číslo S/0241/2017 ze dne 9.3.2017.
Termín: 30. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo agendové číslo S/0241/2017 ze dne 9.3.2017.
Termín: 04. 12. 2017
Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s zavřením dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo agendové
číslo S/0241/2017 ze dne 9.3.2017.
Termín: 08. 12. 2017

5819/140  
112P

Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v
Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55 - dodatek č. 3

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0816/I2017/NV  na  veřejnou  zakázku
„Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce, ul. Horní 55“ se zhotovitelem BYSTROŇ Group a.s., IČO 27800466, kterým se zvyšuje konečná
cena na tuto zakázku o částku 3.858.620,67 Kč  bez DPH na částku 36.918.064,07 bez  DPH, a kterým se
upravuje  položkový  rozpočet  na  tuto  zakázku,  a  to  z  důvodu  realizace  dodatečných prací  nutných  ke
zdárnému dokončení zakázky.a kterým se stanovuje termín dokončení prací a dodávek dle čl. II. odst.1: na
28. 2. 2018.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 k SoD agendové číslo S/0816
/2017/INV
Termín: 05. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 3 k SoD agendové číslo S/0816/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 30. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 3 k SoD agendové číslo S/0816/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 01. 12. 2017

5820/140  
OR

Odvolání člena komise ekonomické a investiční

Rada městského obvodu

odvolává

na vlastní žádost Ing. Otakara Šimíka z členství v komisi ekonomické a investiční ke dni 1. 12. 2017

5821/140  
OR

Změny v komisi ekonomické a investiční

Rada městského obvodu

odvolává

Ing. Pavlu Roškovou z členství v komisi ekonomické a investiční ke dni 23. 11. 2017

jmenuje

pí Terezu Vašnovskou členem komise ekonomické a investiční s účinností od 23. 11. 2017
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

106 Organizační struktura, Organizační řád a systemizace pracovních míst k 1.12.2017 organizace
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, včetně počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

schvaluje

Organizační řád, organizační strukturu a systemizaci pracovních míst organizace Technické služby Ostrava -
Jih, příspěvková organizace, od 1.12.2017

about:blank
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